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ESPECIAL SEMANA DA CONCILIAÇÃO META 2
Dados Nacionais
De acordo com Relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
divulgado no dia 22 de setembro, a Semana da Conciliação Especial Meta 2
mobilizou em todo o país a Justiça Trabalhista, Justiça Federal e Justiça
Estadual.
Foram designadas 68.272 audiências, realizadas 53.494 e obtidos
19.930 acordos. Foram negociados R$180.991.789,08 e atendidas 112.407
pessoas.
Somente na Justiça Estadual, foram realizadas 29.845 audiências, com
10.763 acordos, negociados R$41.066.606,15 e atendidas 62.962 pessoas.
Dados estaduais
No TJMG, a Semana da Conciliação mobilizou cerca de 60 comarcas e
envolveu na Justiça Comum, Juizados Especiais, Juizados de Conciliação e
Central de Conciliação.
Foram atendidas 6.882 pessoas em cinco dias. O percentual de acordo
nas audiências cíveis foi de 23,38% e 29,41% nas audiências criminais.
Foram homologados 671 acordos, totalizando R$2.139.644,48 em valores
negociados.
Central de Precatórios
Na Semana da Conciliação, a Central de Precatórios (Ceprec) do
TJMG conciliou 24 precatórios, totalizando R$19.822.578,26. Com os acordos,
foram beneficiadas 112 pessoas;
DESTAQUES
Rio Pardo de Minas tem mais de 90% de acordo
Somente no primeiro dia da Semana da Conciliação, a comarca de Rio
Pardo de Minas, localizada na região norte do Estado, conseguiu promover
acordo em 11 das 12 audiências realizadas. A maioria desses processos
tratava de reclamatória trabalhista envolvendo prefeituras. Leia Mais
Acordo fechado em processo de 16 anos
Na quarta-feira (16/09) a Central de Conciliação de Precatórios
(Ceprec) promoveu acordo entre a prefeitura de Belo Horizonte e um grupo
de dez funcionários municipais que entraram com ação em 1993 para receber
diferenças salariais. Os funcionários ganharam o processo em 2004. Leia Mais

Meta 2: comarcas têm bons resultados
A comarca de Espinosa conseguiu promover acordo em 27 das 29
audiências realizadas, totalizando R$ 160.017,50. Uma das conciliações
promovidas foi entre uma família que, há mais de cinco anos, cuida da
criança cuja mãe mora em São Paulo. Na audiência, ficou acordado que a
mãe biológica não perderá o poder familiar, mas como ela não tem intenção
de buscar a criança, a guarda da família que mora em Espinosa foi mantida.
Leia Mais
BH: Audiências resultam em conciliação
Uma dívida em aberto e um impasse que veio parar na Justiça.
Situações como essa se repetem diariamente em todo o País, complicando
não só as partes envolvidas, mas também o Judiciário, que termina por
cadastrar mais um processo entre os milhares em andamento.
A juíza Kárin Emmerich, que se diz surpreendida com os bons
resultados da iniciativa, já destaca o andamento dos encontros: “Está sendo
ótimo, houve muito acordo e muito arquivamento. Ainda que não se tenha
acordo, o nosso dever está sendo cumprido". A juíza explica que, quando não
há acordo, a decisão anunciada na audiência contribui para o andamento do
processo e viabiliza seu encerramento. Leia Mais
REVISTA ELETRÔNICA
A Assessoria de Comunicação está elaborando uma revista eletrônica
para o público interno, destinada a disseminação das melhores práticas
utilizadas no TJMG e Comarca para o alcance dos objetivos institucionais, com
relatos sobre desafios e soluções encontradas no cotidiano de trabalho.
O tema da 1ª edição será a “Meta 2 e Conciliação”. Os títulos previstos
são: Sou Subgestor, e agora? ; Com a palavra a Gefis ; Batemos a Meta dos
400 ; Batemos a Meta dos 600 ; Vamos Conciliar ; Entrevista e
Entretenimento.
Magistrados e Servidores envolvidos na Meta 2 podem encaminhar
suas sugestões, depoimentos para a Assessoria Comunicação, pelo e-mail
ascom@tjmg.jus.br. Participe!
Divulgue e compartilhe as informações em sua unidade.
O Boletim Gerencial é uma publicação semanal editada pela Assessoria de
Comunicação Institucional. Sugestões de temas e informações podem ser
encaminhadas para o e-mail cecom@tjmg.jus.br.

